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!!! KÖTELEZŐ IGAZOLÁS !!!
Milyen igazolásra van szükség?

Hatósági bizonyítvány
az egy lakcímre bejelentett személyekről

Mit igazol?

Honnan tudom beszerezni?

a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
egy háztartásban élők személyét és Hivatalának az állandó lakcím szerint
számát
illetékes helyi kirendeltségétől (azaz:
a helyi önkormányzattól, vagy
kormányablaktól)

A kérvényezővel egy háztartásban élőkhöz tartozó státuszok és igazolások

Kérvényezővel egy háztartásban élőkre vonatkozó körülmények

Kérvényezővel egy háztartásban élő
személy

Lehetséges státuszok

Milyen igazolás kell, és honnan tudom beszerezni ezt az igazolást?

Pontszám

regisztrált álláskereső, juttatás nélkül

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes központja által
kiállított igazolás, melyen szerepel, hogy az érintett személy regisztrált
álláskereső, és álláskeresési járadékban nem részesül. Nem fogadható el
olyan dokumentum, amely a „nyilvántartásban nem szerepel” tényállást,
vagy ezzel egyenértékű tényállást mond ki, illetve amelyen nem szerepel,
hogy az érintett személy nem részesül álláskeresési járadékban.
(a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint április 24. !)

6

munkanélküli, aki aktív korúak ellátásban vagy
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül

A helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás, melyen szerepel a
támogatás ideje és összege is (1 éven belüli)

5

regisztrált álláskereső, aki álláskeresési
járadékban részesül

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes központja által
kiállított igazolás, melyen szerepel, hogy az érintett személy regisztrált
álláskereső, álláskeresési járadékban részesül, valamint a járadék összege.
Nem fogadható el olyan dokumentum, amely a „nyilvántartásban nem
szerepel” tényállást, vagy ezzel egyenértékű tényállást mond ki
(a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint április 24.!)

4

rehabilitációs ellátásban részesül

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött tájékoztató az ellátás
folyósításáról és annak összegéről
(általában zöld színű nyugdíjigazolás)

3

háztartásbeli, aki ápolási ellátásban részesül

a helyi önkormányzat vagy járási hivatal által ápolási járadék megítéléséről
szóló határozata (2 éven belüli)

5

háztartásbeli

a társadalombiztosítás egyéni befizetését igazoló átutalási megbízás vagy
sárga csekk (a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint április 24.!)

0

gyermekét egyedül neveli,
mert a másik fél kiléte nem ismert

a kérvényező születési anyakönyvi kivonata, illetve a fiktív apaságot
kimondó határozat

7

gyermekét egyedül neveli, mert özvegy

az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata (az elhunyt szülőhöz
kellfeltölteni)

7

külön él, mert elvált

Jogerős bírósági határozat, amely igazolja a házasság felbontásának tényét
jogerőre emelkedését, vagy házassági anyakönyvi kivonat, melyben
szerepel a válás ténye. Ezt a nem a pályázóval együtt élő szülőhöz kell
feltölteni. A státuszra nem adható pont, ha az elvált szülő is szerepel az egy
lakcímre bejelentett személyekről kiállított hatósági bizonyítványon és
különélését nem, vagy nem megfelelően igazolja; illetve, ha van egy másik
eltartó, aki a lakcímen él és betölti az említett személy státuszát.

5

külön él, mert amásik fél nőtlen/hajadon

a helyi önkormányzat által kiállított, a gyermeket nevelő szülő nevére szóló
nőtlenségi/hajadonsági igazolás (a nem a pályázóval együtt élő szülőhöz
kell feltölteni). A státuszra nem adható pont, ha bár a szülő nőtlen/hajadon,
de a hatósági bizonyítványon szerepel olyan személy, aki a szülői
státusszal egyenértékű (pl. élettárs).
(a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint március 26.!)

5

külön él házastársától, de nem vált el

a különélő szülő más lakcímről szóló 3 hónapnál nem régebbi
önkormányzati igazolása, VAGY kereseti igazolása, VAGY közüzemi
számlája, VAGY albérleti szerződés ÉS albérleti díj befizetésének
bizonylata. A státuszra nem adható pont, ha van egy másik eltartó, aki a
lakcímen él és betölti az említett személy státuszát.
(a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint április 24.!)

0

öregségi, ill. rokkant ellátásban (nyugdíjban)
részesül

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött tájékoztató az ellátás
folyósításáról és annak összegéről

4

alkalmazott / közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott

A munkáltató által kiállított igazolás a kiállítás dátumától számított utolsó
háromhavi nettó átlagjövedelemről, közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott esetén szükséges a Foglalkoztatási Szolgálat területileg
illetékes központja által kiállított igazolás IS.
(a kiállítás dátuma nem lehet régebbi, mint április 24.!)

5

saját, vagy közeli hozzátartozó cégében
alkalmazott

utolsó lezárt adóévről szóló (2019) NAV igazolás

3

vállalkozó vagy őstermelő

a NAV által az utolsó lezárt adóév (2019) jövedelméről szóló igazolás

0

GYES-t vagy GYET-et kap

a Magyar Államkincstár GYES/GYET folyósításáról szóló igazolása
(az igazoláson szerepeljen, hogy mettől meddig jár a juttatás)

6

GYED-et vagy CSED-et kap

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vagy a munkáltató GYED/CSED
folyósításáról szóló igazolása
(az igazoláson szerepeljen, hogy mettől meddig jár a juttatás)

5

Szülő

A kérvényezővel egy háztartásban élőkhöz tartozó státuszok és igazolások

Kérvényezővel egy háztartásban élőkre vonatkozó körülmények

Kérvényezővel egy
háztartásban élő személy

Testvér

Egyéb családtag

Lehetséges státuszok

Milyen igazolás kell, és honnan tudom beszerezni ezt az igazolást?

Pontszám

16 év alatti

testvér születési anyakönyvi kivonata vagy oktatási intézménye által
kiállított, az aktuális tanévről szóló iskolalátogatási igazolás

4

16 év feletti tanuló

oktatási intézmény által kiállított, az aktuális tanévről szóló iskolalátogatási
igazolás

4

nappali tagozatos aktív jogviszonnyal
rendelkező hallgató

oktatási intézmény által kiállított, az aktuális szemeszterről szóló hallgatói
jogviszony igazolás

4

nappali tagozatos, passzív jogviszonnyal
rendelkező hallgató

oktatási intézmény által kiállított, az aktuális szemeszterről szóló hallgatói
jogviszony igazolás

0

esti vagy levelező tagozatos, aktív vagy
passzív jogviszonnyal rendelkező hallgató

oktatási intézmény által kiállított, az aktuális szemeszterről szóló hallgatói
jogviszony igazolás

0

rehabilitációs, ill. rokkant ellátásban
(nyugdíjban) részesül

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött tájékoztató az ellátás
folyósításáról és annak összegéről

6

alkalmazott / közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott

Munkáltató által kiállított igazolás a kiállítás dátumától számított utolsó
három havi nettó átlagjövedelemről, közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott esetén szükséges a Foglalkoztatási Szolgálat területileg
illetékes központja által kiállított igazolás IS.

0

regisztrált pályakezdő/álláskereső

Munkáltató által kiállított igazolás a kiállítás dátumától számított utolsó
három havi nettó átlagjövedelemről, közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatott esetén szükséges a Foglalkoztatási Szolgálat területileg
illetékes központja által kiállított igazolás IS.

3

külön él

a külön élő testvér más lakcímről szóló 3 hónapnál nem régebbi
önkormányzati igazolása, vagy kereseti igazolása, vagy közüzemi számlája,
vagy albérleti szerződés ÉS albérleti díj befizetésének bizonylata.

0

látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott
vagy autizmus spektrumzavarral élő eltartott
testvér

A Pedagógiai Szakszolgálatok / a Kormányhivatal Rehabilitási
Szakigazgatási Szerv (vagy ezek jogelődjei) igazolása

4

tartós beteg eltartott testvér

A betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a
következő felülvizsgálat időpontját vagy a betegség véglegességét ÉS a
betegség BNO kódját. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogyatékosság
BNO kódját. Kizárólag a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázatban
szereplő BNO kódos betegségekre adható pont.

2

tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, diszortográfia, kevert tanulási
zavar), beszédfogyatékossággal,
hiperaktivitás-figyelemzavarral, vagy
viselkedésszabályozási zavarral élő testvér

A Pedagógiai Szakszolgálatok / a Kormányhivatal Rehabilitási
Szakigazgatási Szerv (vagy ezek jogelődjei) igazolása, mely tartalmazza a
fogyatékosság, sajátos nevelési igény megnevezését és/vagy a BNOkódját.

1

Egyéb családtagod státuszáért nem jár pont, viszont keresete / a neki járó juttatás ugyanúgy beleszámít az egy főre jutó jövedelembe!
A hozzá tartozó bevételt, vagy annak hiányát (pl. munkanélküli) értelemszerűen olyan igazolással tudod igazolni, mint szüleidnél vagy
testvérednél tehetted meg.
Tehát pl. ha nagyszüleid veletek élnek és nyugdíjban részesülnek, akkor keresetnek a nyugdíját kell beírni, és igazolásnak a nyugdíjas
státusz igazolásához szükséges dokumentumot töltsd fel. Az ezen szereplő keresetet kell hozzá írni.

Külhoni / egészségkárosodás / képzés / tanulmányi pontok
Kérvényező

Kérvényezőre vonatkozó körülmények

Teljes árva vagy állami gondozott

Lehetséges státuszok

Milyen igazolás kell, és honnan tudom beszerezni ezt az igazolást?

Pontszám

Teljes árva vagy állami gondozott

A két szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy a gyámságba vételről szóló
határoza

vidéki
hallgató
esetén alanyi
jogon jár a
férőhely

látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott
vagy autizmus spektrumzavarral élő

A Pedagógiai Szakszolgálatok / a Kormányhivatal Rehabilitási
Szakigazgatási Szerv (vagy ezek jogelődjei) igazolásat, mely tartalmazza a
betegség, sajátos nevelési igény megnevezését és/vagy a BNO-kódját

8

tartós beteg

A betegség típusa szerinti szakorvos igazolása, mely tartalmazza a
következő felülvizsgálat időpontját vagy a betegség véglegességét ÉS a
betegség BNO kódját. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség BNO
kódját. Kizárólag a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 5/2003. (II.
19.) ESZCSM rendelet mellékletében található táblázatban szereplő BNO
kódos betegségekre adható pont.

4

tanulási zavarral (diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, diszortográfia, kevert tanulási
zavar), beszédfogyatékossággal,
hiperaktivitás-figyelemzavarral, vagy
viselkedésszabályozási zavarral élő hallgató

A Pedagógiai Szakszolgálatok / a Kormányhivatal Rehabilitási
Szakigazgatási Szerv (vagy ezek jogelődjei) igazolása, betegség, sajátos
nevelési igény megnevezését és/vagy a BNO kódját

2

Egészségkárosodás

a legjobb 5%

Tanulmányi eredmény

6

a legjobb 5-10%

5

a legjobb 10-15%

4

a legjobb 15-20%

nem szükséges igazolás, ez a Neptunból automatikus lekérdezett adat

a legjobb 20-25%

3
2

a legjobb 25-30%

1

a legjobb 30%-on kívül eső

0

Államilag finanszírozott hallgató

7

Önköltséges hallgató

4

Nappali tagozatos hallgató

3

Esti tagozatos hallgató

1

Levelező tagozatos hallgató

0

Képzésének finanszírozása, tagozat

nem szükséges igazolás, az a Neptunból automatikus lekérdezett adat
állami finanszírozású, doktori képzésben részt
vevő vidéki hallgató

alanyi jogon
jár a férőhely
(12 hónapra)

Kérvényezőre vonatkozó körülmények

Lakhelytávolságért járó pontok
Távolság

Pontszám

Budapest közigazgatási határán belüli

0

50 km alatt

1

51–70 km

2

71–90 km

3

91–110 km

4

111–130 km

5

131–150 km

6

151–175 km

7

176–200 km

8

Állandó lakóhelynek Budapesttől való távolságáért járó pontok
Nem szükséges igazolás, Neptunból kinyerhető adat!

201–265 km

9

266–250 km

10

251–275 km

11

276–300 km

12

300 km felett

13

állandó lakóhelye nem Magyarországon található

+1

Többletpontok (sport, tanulmányi, közéleti tevékenység)
Kérvényező

Kérvényezőre vonatkozó körülmények

Kiemelkedő sporttevékenység

Kiemelkedő tanulmányi eredmény

Lehetséges státuszok

Milyen igazolás kell, és honnan tudom beszerezni ezt az igazolást?

Pontszám

olimpiai vagy paralimpiai sportágban a
hivatalos szövetség szervezésében elért
nemzetközi 1–10. helyezés

Hivatalos szövetség igazolása az elért eredményről, mely négy évnél nem
régebbi

5

olimpiai vagy paralimpiai sportágban a
hivatalos szövetség szervezésében elért
országos 1–10. helyezés

Hivatalos szövetség igazolása az elért eredményről, mely a felvételi
meghirdetését megelőző utolsó lezárt szezonról szól

3

olimpiai vagy paralimpiai sportágban a
hivatalos szövetség szervezésében elért
megyei 1–3. helyezés (csapatsport esetén
legalább MB1-es kategória számít)

Hivatalos szövetség igazolása az elért eredményről, mely a felvételit
megelőző utolsó lezárt szezonról szól

2

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábbi nevén
köztársasági ösztöndíj)

oklevél (1 éven belüli)

6

OTDK helyezés

oklevél (2 éven belüli)

6

szakmai vagy tudományos konferencián, TDK- a konferencia programja, amelyben jól látszik a pályázó előadása (1 éven
belüli)
n való előadói részvétel

Kiemelkedő közösségi tevékenység

3

Kollégiumi közösségért végzett munka
(kollégiumi program szervezője, segítője,
felelőse, kollégiumi öntevékeny csoport
szervezője, segítője, felelőse)

az adott kollégium diákbizottsági elnöke által kiállított igazolás, amelyen
szerepel a tevékenység, a tevékenység időtartama és a javasolt pontszám
(adott tanévre szóló)

1-8-ig
terjedően

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
tisztségviselője, Diákbizottság tagja

a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnöke által kiállított igazolás, amelyen
szerepel a tevékenysége és a tevékenység időtartama (1 éven belüli)

6

Hallgatói
Önkormányzat elnöke, EHÖK kabinet tagja,
megbízottja

az ELTE EHÖK elnöke által kiállított igazolás, amelyen szerepel a
tevékenysége és a tevékenység időtartama (1 éven belüli)

6

Hallgatói Önkormányzat tagja, megbízottja

az adott részönkormányzat elnöke által kiállított igazolás, amelyen szerepel
a tevékenysége és a tevékenység időtartama (a kiállítás dátuma nem lehet
régebbi, mint április 24.!)

4

Kari szakos érdekképviselő, Hallgatói
Önkormányzat Bizottsági tag

az adott részönkormányzat elnöke által kiállított igazolás (a kiállítás dátuma
nem lehet régebbi, mint április 24.!)

2

Speciális szükségletű vagy fogyatékossággal
élő hallgatókszemélyi segítője

Speciális Hallgatói Ügyeket TámogatóIrodavezetője által kiállított igazolás,
amely tartalmazza a tevékenység időszakát és a javasolt pontszámot (a
kiállítás dátuma nem lehet régebbi, április 24.!)

1-5-ig
terjedően

A kérvényezővel egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme

Kérvényező, és a vele egy háztartásban élők

Hogyan lesz kiszámítva?

A Neptun automatikusan kiszámolja. Neked csak annyi a feladatod, hogy a Veled egy háztartásban élők
keresetét/juttatását pontosan feltüntesd.
Az egy főre jutó jövedelem számítása a következőképp történik:
a hallgatóval egy lakcímre bejelentett összes személy összes jövedelmének (kivéve a pályázó és eltartott testvérek)
átlaga.
Tehát:
Egy főre jutó nettó jövedelem = (nettó összjövedelem / hatósági bizonyítványon szereplő személyek száma).

Egy főre jutó jövedelem

Pontszám

300001 Ft feletti

-5

255001 Ft – 300000 Ft

-4

260001 Ft – 255000 Ft

-3

185001 Ft – 260000 Ft

-2

155001 Ft – 185000 Ft

-1

87511 Ft – 155000 Ft

0

83101 Ft – 87510 Ft

1

78901 Ft – 83100 Ft

2

74701 Ft – 78900 Ft

3

70501 Ft – 74700 Ft

4

66301 Ft – 70500 Ft

5

62101 Ft – 66300 Ft

6

57901 Ft – 62100 Ft

7

53701 Ft – 57900 Ft

8

49501 Ft – 53700 Ft

9

45301 Ft – 49500 Ft

10

41101 Ft – 45300 Ft

11

36901 Ft – 41100 Ft

12

32701 Ft – 36900 Ft

13

28501 Ft – 32700 Ft

14

28500 Ft alatti

15

